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                                                                      In dit document treft u een verkorte versie van onze nieuwsberichten, 

             KLIK HIER   voor uitgebreide documenten en foto’s. 

 
 
 
 
 
SKIN-toerustingscursus 2016 in Utrecht  
Ook in 2016 organiseert SKIN haar nieuwe toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale 
kerken. De SKIN-cursus vindt dit jaar plaats in Utrecht, op 12 zaterdagen in de perioden april-juni en september-
november. Inmiddels participeren zo’n 15 leiders van diverse internationale kerken in deze Engelstalige 
toerustingscursus. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: zorg voor de pastor, wereldwijde 
kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland, Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de culturele 
achtergronden van de Bijbel, wereldbeelden en contextualisatie, integrale zending, cross-culturele training en 
intercultureel kerk-zijn, discipelschap, Bijbels leiderschap, preken en onderwijzen van Gods Woord, 
huwelijkspastoraat, het opvoeden van kinderen en tienerwerk.  
Klik hier voor een foto impressie van de eerste periode van de SKIN-cursus 2016.  

 
 
Tweede regionale bijeenkomst Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat  
Sinds 2009 organiseert het Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat landelijke bijeenkomsten. Echter, 
sinds 2015 richt het Platform zich op de regionale samenwerking tussen kerken en het justitiepastoraat. Dit jaar 
organiseerde het Platform op 12 maart de tweede regionale bijeenkomst voor de regio West. De deelnemers waren 
te gast bij lidkerk Geredja Indjili Maluku (Molukse Evangelische Kerk) te Amsterdam.  
 
 
Gesprek tussen ChristenUnie en kerkleiders over vluchtelingen  
Op uitnodiging van de heer Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, 
heeft de voorzitter van SKIN ds. Rhoïnde Mijnals-Doth op 14 maart geparticipeerd in een gesprek in de Tweede 
Kamer tussen de ChristenUnie en kerkleiders over de vluchtelingenstroom, de veiligheid van vluchtelingen in 
Nederland en de rol van kerken om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht om vreemdelingen een veilig thuis te 
bieden en barmhartig te zijn.  
 
 
 

http://skinkerken.wix.com/skin#!nieuws/c866
http://skinkerken.wix.com/skin#!foto/c19yv


  
Eenjarige ambtsopleiding voor leiders van migrantenkerken en conferentie 21 maart  
Het Centrum voor Migrantenkerken en Theologie (CMKT) plant per 1 
september 2016 de start van een ambtsopleiding voor pastors en 
leiders van migrantenkerken en internationale kerken. Speciaal 
hiervoor is een eenjarige Post-Graduate programma (60 EC) 
ontwikkeld in opdracht van SKIN. Het CMKT is een 
samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
en SKIN.  
Op 21 maart werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend tussen SKIN en de VU. Ter gelegenheid hiervan werd op 
deze dag de eerste CMKT-conferentie gehouden aan de VU. 
 

 
 
 
Migrantenkerken in Arnhem vieren samen hemelvaart 
Op 5 mei organiseerde het Platform Migrantenkerken Arnhem haar jaarlijkse hemelvaartsviering. Het thema van 
deze achtste hemelvaartsviering was ‘Ontheemd!’, hetgeen sloeg op de eigen ervaring van (veel) migranten in ons 
land. Tot de organiserende kerken behoorden de lidkerken Evangelische Broedergemeente Arnhem, Gereja Kristen 
Indonesia Nederland, Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem. Er werd gebeden voor onder meer de slachtoffers van 
oorlogen, voor de vluchtelingen en de vrede in de wereld.  
 
 
Aandacht voor de behoefte aan kerkaccommodatie bij migrantenkerken  
KRO-NCRV heeft contact opgenomen met SKIN m.b.t. de huisvestingsproblematiek waar veel migrantenkerken in 
Nederland mee te maken hebben. Klik hier voor het artikel van 15 mei. 
 
 
SKIN organiseert interculturele zangmanifestatie als startschot voor interkerkelijk netwerk in regio Noordoost 
Nederland 
Diverse kerken in het noorden en het oosten van het land participeerden op 16 mei, de Tweede Pinksterdag, in de 
interculturele zangmanifestatie ‘De tongen los’ die SKIN organiseerde in de Grote Kerk te Zwolle. Het doel van dit 
zangfeest was om de ontmoeting tussen autochtone en niet-autochtone christenen te stimuleren en samen onze 
eenheid in Christus en de diversiteit van Zijn Kerk te vieren. Deze viering was ook de startschot voor de oprichting 
van een interkerkelijk netwerk in de regio Noordoost Nederland.  
 

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/nieuws/370-39169-nood-aan-kerkruimte-bij-migrantenkerken
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Migrantenkerken vertegenwoordigd op besloten vergadering Nationale Synode  
Op 20 mei heeft de stuurgroep van de Nationale Synode vertegenwoordigers van een groot aantal kerken en 
geloofsgemeenschappen ontvangen, voor een vergadering in de Augustijnerkerk in Dordrecht. Deze vergadering was 
besloten om volop ruimte te kunnen geven aan een vruchtbare gedachtenwisseling. De migrantenkerken waren 
vertegenwoordigd door een delegatie vanuit de Pentecostal Council of Churches (PCC) en SKIN.  
 
Vierde retraite Nederlands Christelijk Forum  
Zo’n 40 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke 
tradities en culturele achtergronden hebben op 1en 2 
juni deelgenomen aan de vierde jaarlijkse retraite van 
het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Elspeet. 
Het thema van deze retraite was ‘Geroepen om leider 
te zijn’. Een van de sprekers was dr. Moses Alagbe die 
zijn visie deelde op leiderschap in het koninkrijk van 
God. Verder hebben vanuit SKIN de voorzitter, 
bestuurslid Tecleab Habte, pastor Nana Baiden en de 
coördinator deelgenomen aan deze retraite.   
 
 
Interkerkelijke campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ 
In de periode februari – juni hebben diverse kerken en christelijke organisaties in ons land de handen ineengeslagen 
en de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ gevoerd. Het initiatief gaat uit van de Raad van Kerken in 
Nederland en MissieNederland en heeft de steun gehad van Bisschoppelijke Vastenaktie, Instituut voor Oosters 
Christendom, Katholieke Vereniging voor Oecumene, Kerk in Actie, Open Doors, Konferentie van Nederlandse 
Religieuzen en SKIN. De centrale doelstelling van de campagne is om een breed publiek te informeren over de nood 
en de hoop van de kerken in deze door oorlog geteisterde landen. Bovendien willen we onze verbondenheid tonen 
met onze geloofsgenoten in Syrië en Irak en ons in te zetten voor de blijvende aanwezigheid van de eeuwenoude 
kerken in de bakermat van het christendom.  
Op 4 juni werd de publiciteitscampagne afgesloten met een oecumenische slotviering in Amsterdam. Uit de breedte 
van christelijk Nederland kwamen kerkleiders, vertegenwoordigers van christelijke organisaties en andere 
betrokkenen bij elkaar om samen te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in Syrië en Irak en andere 
minderheden in het Midden-Oosten en hen een hart onder de riem te steken.  
Namens de campagnepartners heeft een delegatie op 7 juni de gezamenlijke petitie overhandigd aan 
vertegenwoordigers van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.  



 
Foto: oecumenische viering 4 juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: delegatie overhandigt 
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Kamercommissie voor Buitenlandse 
Zaken in de Tweede Kamer op 7 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. René de Reuver opvolger van PKN-scriba dr. Arjan Plaisier 
Op 10 juni vond in Utrecht de dienst plaats ter gelegenheid van het afscheid van dr. Arjan Plaisier als scriba van de 
generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Vanuit SKIN waren onder meer de voorzitter en 
coördinator hierbij aanwezig om dr. Plaisier te bedanken voor zijn trouwe en vruchtbare dienst. De orde voor de 
verbintenis van zijn opvolger dr. René de Reuver als de nieuwe scriba van de PKN vond plaats op 19 juni.  Op 
uitnodiging heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN een Bijbelse zegenwens uitgesproken tijdens deze kerkdienst in 
Gouda. Wij bidden dr. Plaisier en dr. De Reuver van harte Gods zegen en leiding toe! 
 
Multicultureel korenfestival bij SKIN-lidkerk in Utrecht  
In het gebouw van lidkerk LifeWord Christian Center vond op 11 juni het jaarlijkse multiculturele korenfestival in 
Utrecht plaats. Diverse kerken participeerden in deze viering. 
 
Ontmoeting tussen PCC en Raad van Kerken Amsterdam 
Vertegenwoordigers van de PCC, waarin meerdere internationale kerken in Amsterdam hun krachten bundelen, 
hebben op 15 juni een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Raad van Kerken in 
Amsterdam. Deze ontmoeting maakt deel uit van een gezamenlijk plan van SKIN en PCC om allerlei internationale en 
autochtone kerken in de stad met elkaar te verbinden.  
 
Bijeenkomst rond oecumene bij de Raad van Kerken  
Eén keer per twee jaar nodigt de Raad van Kerken in Nederland (RvK) leiders en vertegenwoordigers van diverse 
kerken uit voor een bezoek in het oecumenisch centrum in Amersfoort, waar de kantoren van RvK en SKIN gevestigd 
zijn. Het doel is om met hen van gedachten te wisselen over de oecumenische mogelijkheden in hun werk. Op 17 
juni vond zo’n bijeenkomst plaats. Vanuit de lidkerken van SKIN hebben ds. Cesar Taguba en diaken Manyazewal 
Abebe Workie deze bijeenkomst bijgewoond. Op uitnodiging heeft de coördinator van SKIN de aanwezige 
kerkleiders geïnformeerd over de migrantenkerken en internationale kerken in ons land en over het werk van SKIN.  



  
Artikel Nederlands Dagblad over migrantenkerken 
Op 18 juni publiceerde het Nederlands Dagblad in samenwerking met SKIN een artikel over migrantenkerken in 
Nederland. Klik hier om het artikel te lezen (met toestemming van de redactie).  
Er wordt gewerkt aan een zomerserie over diverse migrantenkerken.   
 
Presentatie onderzoeksrapport ‘Onbenutte Talenten’ van ETF Leuven en SKIN-Rotterdam 
Op 4 juli wordt het onderzoeksrapport ‘Onbenutte Talenten’ uitgereikt aan wethouder Hugo de Jonge van de 
Gemeente Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. Pieter Boersema van de Evangelische Theologische 
Faculteit (ETF) Leuven in samenwerking met SKIN-Rotterdam.  
In dit onderzoek wordt nader ingegaan op de uitdagingen die veel (met name eerste generatie) migranten 
ondervinden tijdens hun zoektocht naar betaald werk op niveau, de impact hiervan op het werk van de 
internationale kerken rondom dit thema en de manier waarop zij een bijdrage proberen te leveren aan het 
welbevinden van kerkleden in een dergelijke situatie.  
 
Agenda  
3 september:  SKIN-toerustingscursus. Onderwerp: ‘Cross-culturele training – deel 2’ 
17 september:  SKIN-toerustingscursus. Onderwerp: ‘Bouwen aan sterke en gezonde gezinnen’   

(‘Huwelijkspastoraat’ & ‘Het opvoeden van kinderen’) 
1 oktober:  SKIN-toerustingscursus. Onderwerp: ‘Bijbels en praktisch leiderschap (voor pastors en oudsten)’  
15 oktober:  ‘De missionaire migrantenkerk’ & ‘Zorg voor de pastor’ 
22 oktober:  Publieke bijeenkomst over de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland (informatie volgt) 
29 oktober:  SKIN-toerustingscursus. Onderwerp: ‘Wereldwijde kerkgeschiedenis’ & ‘Kerkgeschiedenis en  

kerkelijke tradities in Nederland’ 
12 november:  SKIN-toerustingscursus. Onderwerp: ‘Jongerenwerk’   
26 november:  SKIN-toerustingscursus. Eindpresentaties door deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname  
 
Steun ons werk: word vriend van SKIN 
Om ons werk te kunnen voortzetten, zijn de besturen van de vereniging SKIN en van de stichting Vrienden van SKIN 
op zoek naar nieuwe donateurs.  
Steun ons door vriend te worden. Bekijk de mogelijkheden op onze website. 
 
 
Alle eer aan onze Heer Jezus Christus!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
           Vormgeving:  Joshi van Veen (www.joshivanveen.com) 

 

CONTACT:             FOLLOW US: 
 

Koningin Wilhelminalaan 5      T  033 445 06 55       E info@skinkerken.nl 

3818 HN   Amersfoort      M 06 496 333 58      W www.skinkerken.nl 
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